
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองลานวิทยา 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่  1  ปีการศึกษา 2563 
.......................................................... 

 ด้วยโรงเรียนคลองลานวิทยา  จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที ่4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่  1 ปีการศึกษา  2563  โดยแบ่งประเภทการรับดังนี้  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 

  1. ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์   รับจำนวน 1  ห้อง ห้องละ  36 คน 
                     2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ   โครงการความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (E-SMAT)  รับจำนวน 1  ห้อง ห้องละ  36  คน 
3.  ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รับจำนวน 1 ห้อง ห้องละ  36 คน 
4. ประเภทห้องเรียนปกติ     รับจำนวน 5  ห้อง  ห้องละ  40  คน 

  รวม    8  ห้อง  จำนวนทั้งสิ้น  308 คน 
มัธยมศึกษาปีที่  4  

1.  แผนการเรียนวิทย์ – คณิต      รับจำนวน 2  ห้อง  ห้องละ 40  คน 
 2.  แผนการเรียนศิลป์ – อังกฤษ      รับจำนวน 1  ห้อง  ห้องละ 40  คน 
 3.  แผนการเรียนศิลป์ – จีน      รับจำนวน 1  ห้อง  ห้องละ 40  คน 

4.  แผนการเรียนวิทย์ - เทคโนโลยี      รับจำนวน    1  ห้อง  ห้องละ  40 คน 
        รวม  5  ห้อง  จำนวนทั้งสิ้น  200  คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่  1 
   พาณิชยกรรมการบัญชี     รับจำนวน 1  ห้อง  ห้องละ  40  คน 
ดังนั้น   เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา   2563       
โรงเรียนคลองลานวิทยา จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มัธยมศึกษาปีที่ 4  
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่  1 ปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1. ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์    
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5   ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75  
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

1.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 

1.3 กำหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ/ ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / คัดเลือก 

กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 17 –26 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รับสมัคร    วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
  สอบคัดเลือก   วันที่ 7 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
  วิชาที่สอบ    1. ภาษาอังกฤษ  2.  คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์   
  ประกาศผล   วันที่ 11 มีนาคม 2563 

รายงานตัวและมอบตัว    วันที่ 17 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
***หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1   

   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการส่งเสริมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์  และค่ากิจกรรมเสริม  
จำนวน 2,400 บาท 
ภาคเรียนที่ 2   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการส่งเสริมอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์  และค่ากิจกรรมเสริม  
จำนวน 2,400 บาท 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



2.  ประเภทห้องเรียนพิเศษ   โครงการความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (E-SMAT) 

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1. สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5   ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ย           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.75 
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 

2.3 กำหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ/ ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
      วัน  สถานที่สมัคร / คัดเลือก 

กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 17 –26 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รับสมัคร    วันที่ 22-26  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
  สอบคัดเลือก   วันที่ 7 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
  วิชาที่สอบ    1. ภาษาอังกฤษ  2.  คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์   
  ประกาศผล   วันที่ 11 มีนาคม 2563 

รายงานตัวและมอบตัว    วันที่ 17 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
***หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1   

   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ ประเภทห้องเรียนพิเศษ   โครงการความเป็นอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (E-SMAT)  และค่ากิจกรรมเสริม  

            จำนวน 2,400  บาท  
ภาคเรียนที่ 2   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ ประเภทห้องเรียนพิเศษ   โครงการความเป็นอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (E-SMAT)  และค่ากิจกรรมเสริม  

            จำนวน 2,400  บาท  
 



3. ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5   ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75  
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

3.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 

3.3 กำหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ/ ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
      วัน  สถานที่สมัคร / คัดเลือก 

กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 17 –26 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รบัสมัคร    วันที่ 22-26  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
      ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   โรงเรียนคลองลานวิทยา 
  สอบคัดเลือก   วันที่ 7 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
  วิชาที่สอบ    1. ภาษาอังกฤษ  2.  คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์   
  ประกาศผล   วันที่ 11 มีนาคม 2563 

รายงานตัวและมอบตัว    วันที่ 17 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
***หมายเหตุ นักเรียนเรียนกับครูต่างชาติ  9  คาบต่อสัปดาห์   และเรียนในห้องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง  
      กล้องวงจรปิด 

ภาคเรียนที่ 1   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  และค่ากิจกรรมเสริม  
จำนวน 4,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2   
   - ห้องเรียนพิเศษด้านส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  และค่ากิจกรรมเสริม  
จำนวน 4,000 บาท 
 
 
 



4.  ประเภทห้องเรียนปกติ 

4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
  2. ไม่จำกัดอายุ 
  3. เป็นโสด 
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 

4.3 กำหนดการรับสมัคร  คัดเลือก  ประกาศและมอบตัวนักเรียน  
1.  นักเรียนในพื้นที่บริการ   
(นักเรียนที่อยู่ในเขตตำบลคลองน้ำไหลหมู่ที่ 1,2,3,4,9,12,15,16,17,18,19,21,22,25 และหมู่ 27) 

   กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 –25 มีนาคม 2563 
ทีเ่ว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รับสมัคร    วันที่ 21 –25 มีนาคม 2563 
       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
   สอบคัดเลือก   วันที่ 28 มีนาคม 2563  เวลา 09.00  เป็นต้นไป 

วิชาที่สอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 
       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 1  เมษายน 2563          
   มอบตัว           วันที่ 2 เมษายน 2563  เวลา  09.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  รับนักเรียนทั่วไป     
   กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 –25 มีนาคม 2563 

ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 
รับสมัคร    วันที่ 21 –25 มีนาคม 2563 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันที่ 28 มีนาคม 2563  เวลา 09.00  เป็นต้นไป 
วิชาที่สอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 

       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 1  เมษายน 2563          
   มอบตัว           วันที่ 2 เมษายน 2563  เวลา  09.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 1.1  คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงชั้นที่ 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.  มีความตั้งใจ  และรักท่ีจะเรียนรู้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เป็นอย่างดี 

1.2  เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 
 1.3 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 
   กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 –25 มีนาคม 2563 

ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 
รับสมัคร    วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 

       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

   สอบคัดเลือก   วันที่ 29 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 เป็นต้นไป  
วิชาที่สอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 

       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 1  เมษายน 2563   
        มอบตัว           วันที่ 2  เมษายน 2563  เวลา  09.00  น. 

 
 
 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 



2 แผนการเรียนศิลป-์อังกฤษ 

 2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงชั้นที่ 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551  หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.  มีความตั้งใจ  และรักท่ีจะเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นอย่างดี 

2.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 
 2.3 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 

กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 –25 มีนาคม 2563 
ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รับสมัคร    วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 
       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
   สอบคัดเลือก   วันที่ 29 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 เป็นต้นไป  

วิชาที่สอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 
       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 1  เมษายน 2563   
        มอบตัว           วันที่ 2  เมษายน 2563  เวลา  09.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 แผนการเรียนศิลป-์จีน 

 3.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงชั้นที่ 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551  หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.  มีความตั้งใจ  และรักท่ีจะเรียนรู้ภาษาจีน  เพ่ือนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

3.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 
 
 3.3 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 

กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 –25 มีนาคม 2563 
ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รับสมัคร    วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 
       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
   สอบคัดเลือก   วันที่ 29 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 เป็นต้นไป  

วิชาที่สอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 
       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 1  เมษายน 2563   
        มอบตัว           วันที่ 2  เมษายน 2563  เวลา  09.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  แผนการเรียนวิทย์ - เทคโนโลยี    
4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2   ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
วิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75  
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่  

4.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 

4.3 กำหนดการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ/ ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / คัดเลือก 

กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 –25 มีนาคม 2563 
ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รับสมัคร    วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 
       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
   สอบคัดเลือก   วันที่ 29 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 เป็นต้นไป  

วิชาที่สอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 
       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 1  เมษายน 2563   
        มอบตัว           วันที่ 2  เมษายน 2563  เวลา  09.00  น. 
***หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1   

   - ค่ากิจกรรมเสริม จำนวน 1,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2   
   - ค่ากิจกรรมเสริม จำนวน 1,000 บาท 
 
 
 
 

  



1. พาณิชยกรรมการบัญช ี
 1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช่วงชั้นที่ 3)   ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.  มีความตั้งใจ  และมุ่งม่ันที่จะเรียนในสายวิชาชีพ  สาขาการบัญชี 

1.2 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
  1. กรอกใบสมัครออนไลน์  เว็บไซต์  www.klvschool.ac.th พร้อมปริ้นใบสมัคร 
  2. ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าหรือสำเนาปพ.1 มีรายละเอียดผลการเรียน ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อม
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 
  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 4 รูป 
 1.3 กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัวนักเรียน 
  วัน  สถานที่สมัคร / สอบคัดเลือก / วิชาที่สอบ 

กรอกใบสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 –25 มีนาคม 2563 
ที่เว็บไซต์ www.klvschool.ac.th 

รับสมัคร    วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 
       เวลา 08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนคลองลานวิทยา 
   สอบคัดเลือก   วันที่ 29 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 เป็นต้นไป  

วิชาที่สอบ    1.  คณิตศาสตร์  2.  ภาษาไทย 
       3.  วิทยาศาสตร์     4.  สังคมศึกษา 
       5.  ภาษาอังกฤษ  6. วิชาเฉพาะ 
         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 1  เมษายน 2563   
        มอบตัว           วันที่ 2  เมษายน 2563  เวลา  09.00  น. 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
   -  โรงเรียนคลองลานวิทยา  จังหวัดกำแพงเพชร  โทร. 055  786  129 
   -  รองฯผจญ จันธิดา     โทร. 086  209  2739 
   -  รองฯศิริลักษณ์  เลขะวัฒนะ โทร. 097  192  5282 
   -  ครูลำดวน  ไชยสอาด  โทร. 080  504  6469   
   -  ครูนิชชาภสัส์  แสนธิ  โทร. 088  157  7154 

 

ประกาศ ณ วันที่  13  มกราคม  2563 
 

 

        (นายสานิต  หงษ์สามสิบเจ็ด) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี  1 

 


